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NOTÍCIES

Ha estat notícia...
El
documental “25è
Aniversari del
Consorci” ha
rebut un dels
accèssits dels I Premis periodístics
ATLL de l’Aigua. L’acte de lliurament va tenir lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya (pàg. 13).

El Consorci i
l’empresa Grifols han signat
un conveni de
col·laboració
per promocionar dos projectes de
millora fluvial: la rehabilitació del
camí fluvial del riu Tenes i l’estudi del
retorn de la llúdriga (pàg. 15).

L’ascensor del FEM Besòs
Cada vegada són més els
projectes d’apadrinament
per a la conservació i el
coneixement del medi natural que s’estan duent a terme. La
nostra conca no és una excepció.
En aquest número recollim el que
està duent a terme un institut de
Lliçà d’Amunt a un tram del Tenes.

L’alliberament per part de
les persones de la tortuga
de florida està provocant
danys als nostres rius. Es
tracta d’una espècie invasora i gran
depredadora d’invertebrats, rèptils,
amfibis, peixos i aus aquàtiques.
Original del sud dels EUA, la seva
importació està prohibida.

SERGI MINGOTE
President del Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs

n uns mesos, la connectivitat del camí fluvial del Tenes serà una
realitat. I haurà estat possible gràcies al treball conjunt de diferents
administracions. Vull agrair als ajuntaments implicats la seva predisposició i capacitat de sumar esforços i sinergies per tirar endavant projectes
comuns que van més enllà dels propis municipis, però que donen molt
valor afegit als seus pobles.
Aquest projecte de recuperació fluvial també compta amb la col·laboració d’una empresa privada, Grifols, que ha demostrat la seva sensibilitat
pel medi ambient i la seva aposta pels entorns naturals dels llocs on duu
a terme la seva activitat. L’aportació econòmica d’aquesta farmacèutica,
ubicada a Parets del Vallès, ajudarà a tirar endavant aquest camí, així
com a intensificar l’estudi del retorn de la llúdriga al Tenes.
Aquest és només un nou exemple d’una realitat que es demostra en el
nostre dia a dia: el treball en equip fa possibles grans projectes i sempre
dóna millors resultats. Un bon exemple ho és aquest Consorci, on hi
ha integrats més de mig centenar d’ajuntaments que aposten per un
bé comú. A tots ells, a totes les persones que han format part durant
aquest darrer temps dels òrgans de govern del Consorci, a tots i totes els
treballadors i les treballadores, a totes les entitats que col·laboren amb
nosaltres... A tots, els hi vull donar també les gràcies pel seu treball i les
seves aportacions per millorar cada dia una mica més la nostra feina, per
fer millors els nostres rius.
Els primers 25 anys de vida d’aquest organisme, recollits en el documental “25è Aniversari”, rebien fa uns mesos un reconeixement atorgat per
ATLL amb motiu dels I Premis periodístics de l’Aigua. Gràcies per premiar
la història quan aquesta escriu capítols tan bonics i increïbles com la
recuperació de la nostra Conca.
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Les veus de la Conca

SERGI MINGOTE
President del Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs

“Els rius no tenen barreres,
uneixen pobles i persones”
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Les veus de la Conca

“Hem aconseguit un
Consorci sanejat,
que ha fet una bona
gestió i ha pogut
ajudar als municipis”

Sergi Mingote, al seu despatx, amb algunes de les distincions rebudes darrerament.

A

punt de finalitzar el seu
mandat com a president, té
la sensació d’haver acomplert
els seus objectius?
Tinc la sensació d’haver fet molta
feina. El primer que vam fer va ser
constituir una Comissió de Govern
oberta i amb representació de tots
els colors polítics i ens vam marcar
un pla estratègic que s’ha anat
complint i seguint d’una manera
important.
Però la situació econòmica tam-
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bé haurà marcat aquesta gestió...
De fet, al principi, el problema
més gran era la debilitat del propi
Consorci, fruit de la conjuntura
de crisi econòmica que implicava
una manca d’ingressos per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua...
Recordo que va haver-hi un moment que es va arribar a posar en
perill el manteniment de les nostres
instal·lacions i el funcionament de
determinades estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).
Això hauria estat molt greu, hauríem

d’haver fet molts passos enrere pel
que fa a la qualitat dels nostres rius.
Un cop solucionat aquest tema,
amb molt treball conjunt, hem tingut
la capacitat de fer molta i bona feina.
Primera Comissió de Govern amb
totes les formacions polítiques...
En el moment que se’m va escollir
per liderar aquest projecte, vaig
pensar, i ho segueixo fent, que no
era moment de dividir, sinó de sumar totes les forces polítiques que
volguessin contribuir a un projecte
comú, com ho és la gestió de les
aigües residuals i la bona salut
dels nostres rius i els seus entorns.
Partint d’aquesta premissa, vam
formar una Comissió de Govern
oberta i plural, que ha fet un treball
en comú i molt coordinat. Tots els
municipis consorciats han pogut
tenir veu i els hem fet costat. Hem
aconseguit un Consorci sanejat,
que ha fet una bona gestió i això
ens ha permès estar al costat dels
municipis, un dels nostres objectius primordials.

Un altre objectiu era obrir el Consorci a la ciutadania i donar-lo a
conèixer. S’ha aconseguit?
El Consorci és més conegut avui
que fa uns anys; i s’ha aconseguit
perquè hem fet i continuem fent
molts passos en aquest sentit.
Hem renovat el nostre web (www.
besos.cat), hem editat aquest
butlletí semestral, hem potenciat el
departament de comunicació i la
relació amb els mitjans... Tot això
ha tingut un retorn. D’altra banda,
hem continuat reforçant el nostre
programa educatiu, per on passen
cada curs uns 5.000 alumnes; hem
obert les portes de les nostres
EDAR i dels nostres equipaments
a gestors i professionals que ens
han visitat d’arreu del món, com
ara Vietnam, Líban, Gaza, Marroc.
El Consorci com a model...
Sí, moltes d’aquestes visites
s’han interessat principalment
per tres aspectes: l’espectacular
recuperació del riu Besòs i gran
part de la seva conca, recordem

A unes setmanes de finalitzar el seu mandat com a president
del Consorci, parlem amb Sergi Mingote perquè ens faci
repàs d’aquests prop de quatre anys al capdavant d’aquest
ens. La crisi econòmica, la creació d’una Comissió de Govern
amb representació de totes les forces polítiques, l’ajuda als
municipis per millorar els seus entorns fluvials i l’esforç per
apropar el Consorci a la ciutadania han estat algunes de les
línies que han definit la seva gestió.
que el Besòs va ser considerat
un dels rius més contaminats de
la Unió Europea; la col·laboració
pública-privada a les nostres empreses participades, i el model de
col·laboració entre administracions
en un ens supramunicipal com és
el nostre Consorci.
Darrerament, tota aquesta tasca
ha estat molt premiada.
Sí, és cert. Hem rebut diversos
reconeixements a una feina que
es porta fent des de fa molts anys
i que ara hem donat a conèixer
amb més força. L’últim ha estat el
Premi periodístic ATLL de l’Aigua
al nostre documental recopilatori
“25è Aniversari” que, a més de
molt vist i molt reconegut, palesa la
bona feina que s’ha fet.
També hem rebut reconeixements
d’altres entitats i administracions,
que han reconegut la nostra
trajectòria, com els Premis de
l’Aigua, i els nostres processos

de depuració, com és el cas de
la codigestió anaeròbia, que va
rebre el Premio Ciudad Sostenible,
el Premio Bioenergía de Plata i el
Premi d’Excel·lència Energètica de
l’ICAEN.
El R+D ha jugat un paper fonamental...
Des de les nostres empreses
participades, com és el cas de
SISLTech, estem treballant per dotar de valor afegit les nostres EDAR.
La codigestió anaeròbia, que
permet generar energia durant els
processos de depuració, n’és un
bon exemple. Estem creant també
moltes aplicacions instrumentals i
nous sistemes de software per fer
més sostenibles les nostres instal·lacions. Tot aquest coneixement
s’està exportant a molts països
i hem de continuar treballant en
aquesta línia.
Què ha significat a títol personal i
professional aquesta experiència?

Doncs, moltes coses. Professionalment, m’ha donat la possibilitat
de conèixer els budells d’aquest
Consorci que ha fet tanta feina i ha
aconseguit recuperar els nostres
entorns fluvials. Jo que sóc un gran
amant de la natura i l’esport a l’aire
lliure, he fruit molt tot aquest temps
al capdavant d’un ens que, per damunt de tot, vetlla per un objectiu:
tenir cura del medi ambient.
Al mateix temps, he tingut l’ocasió
i el privilegi de treballar amb un
gran equip de professionals que
formen aquesta casa i de conèixer
molts municipis que, fins al moment, no havia tingut ocasió de
visitar. Amb aquesta responsabilitat, que va més enllà de l’àmbit
local, fins i tot del comarcal, he
pogut tractar temes importants
per al nostre entorn amb alcaldes,
alcaldesses i tècnics municipals
d’arreu de la Conca.
Tot aquest treball m’ha permès assolir una visió molt més global, que
m’ha fet veure com és d’important
que tots treballem units, que les accions que fa el municipi més petit
de la capçalera de qualsevol dels
nostres rius influeixen directament
a la resta. Els rius no tenen barreres, uneixen pobles i persones, i
així els hem d’entendre i tractar.
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Les veus de la Conca

Parlem amb la Comissió de Govern
Alguns dels membres de l’actual Comissió de Govern han volgut compartir les seves
opinions i reflexions sobre les principals directrius que han marcat la gestió del
Consorci, sobre l’estat de la conca del Besòs i sobre el futur d’aquest organisme.
				

JOAN VILA
Vicepresident primer del Consorci

Canvis i punts forts dels darrers quatre anys de gestió.
Hem sabut gestionar i solucionar els problemes que han anat sorgint,
oferint i millorant els serveis als municipis i tractant amb altres administracions les qüestions oportunes per poder tirar endavant la nostra tasca.
Això, en una conjuntura econòmica complicada, on els recursos escassegen.
També destacaria una ferma aposta per apropar i donar a conèixer el
Consorci a la ciutadania i per obrir-lo encara més als ajuntaments.

Tots hem de vetllar per aquest patrimoni natural que tenim, per això és
important implicar a administracions, entitats, ciutadania…
Cap a on ha d’anar el Consorci?
El Consorci ha d’obrir-se, ha d’eixamplar-se i ha d’intentar fer més feina amb les eines que té. El Consorci és un ens
ja molt consolidat i el que ha de fer és continuar aquest procés, alhora que amplia fronteres per optimitzar recursos.
Tenim un personal, unes estructures, tot un engranatge que funciona, però hem de buscar fórmules per poder
donar els serveis òptims que volem a uns costos encara menors.
I la conca del Besòs?
La veig bé, però no podem relaxar-nos ni un moment. Des del Consorci, hem de continuar vetllant per mantenir els
nivells de qualitat de les aigües. No podem abaixar la guàrdia. També queden molts camins fluvials per recuperar.
Hem de retornar el riu a la ciutadania perquè aquesta pugui gaudir-lo com cal, perquè l’aigua és vida.

				

Canvis i punts forts dels darrers quatre anys de gestió.
La capacitat d’adaptació als efectes de la crisi econòmica i a la davallada
de recursos procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua; cosa que ha
permès mantenir la bona qualitat dels serveis que es presten. Recordo
també la preocupació que vam viure davant la proposta de baixar els
nivells de depuració de les aigües. L’acció decidida del Consorci i dels
Joaquim Brustenga
ALBERT CAMPS
ajuntaments va ajudar a fer que aquesta mesura no s’acabés duent a terme.
Representant del Consell Comacal
Vicepresident segon del Consorci
				
Cap a on ha d’anar el Consorci?
El Consorci haurà de fer front a nous reptes, segur. En uns moments que els vents no bufen massa a favor per a
les administracions locals, hem de reivindicar el paper del municipalisme. I el Consorci n’és un bon exemple. És
des de l’administració més propera a la ciutadania des d’on es pot donar millor resposta als problemes, també
als ambientals. I si és amb instruments com el Consorci que permeten el treball en xarxa dels municipis, millor.
I la conca del Besòs?
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Malgrat la satisfacció de veure els nostres rius i rieres recuperats, hem de ser conscients que encara queda molt
per fer. Hem de continuar treballant per a la millora de la biodiversitat, però sobretot hem de seguir donant a
conèixer entre els nostres ciutadans i ciutadanes els seus valors ambientals. Hem de posar en contacte la natura
amb la ciutat, com a espais d’aprenentatge i de fer salut. Penso que haurem d’avançar en la creació d’una xarxa
d’itineraris fluvials a peu que enllacin els municipis de la conca, amb la implicació de persones i entitats del territori.

				

Canvis i punts forts dels darrers quatre anys de gestió.
No puc parlar d’abans perquè no formava part del Consorci, però sí que
puc afirmar que en aquest temps anys he vist una preocupació constant
i sincera per millorar la qualitat dels nostres rius.
				
Quina valoració fa de l’estat actual de la conca del Besòs?
				
La conca del Besòs està molt millor que anys enrere. Han retornat als
JOAQUIM
BRUSTENGA
				
nostres rius espècies de fauna que havien desaparegut, i això és un
Representant Consell Comarcal V.Or.
				
indicador de la bona qualitat de les aigües i de l’equilibri mediambiental.
Cap a on ha d’anar el Consorci i la conca del Besòs?
Crec que el Consorci ha de seguir amb la política actual de complicitat amb els ajuntaments, per tal d’aconseguir la
implicació dels ciutadans en la conservació dels espais fluvials, a través del seu ús i gaudi racional. Cal fomentar la
creació de camins fluvials i transformar aquests espais en aules de natura per als estudiants de les nostres escoles.
Vol afegir alguna cosa més?
Agrair la feina dels responsables del Consorci i dels seus treballadors.

				
				

Canvis i punts forts dels darrers 4 anys de gestió.
No s’han produït grans canvis, però sí que ha anat evolucionant
en relació als reptes que es van donant, com per exemple: la necessitat
de modificar l’actual model de sanejament; el suport a la restauració de
l’entorn fluvial; l’ampliació del seu àmbit d’actuació; el compliment
de normatives i noves pràctiques en actuacions de companyies
subministradores de serveis bàsics, i el suport a l’Urban River Lab.
Mª ROSA VIÑALLONGA
Representant de subconca Mogent
Quina valoració fa de l’estat actual de la subconca del Mogent?
Està en força bones condicions, tot i que crec que caldria actuar amb més contundència en la vegetació de
ribera, amb l’eliminació de la canya americana i la restitució de la vegetació autòctona.
Cap a on ha d’anar el Consorci? I la seva subconca?
Crec que es treballa en una molt bona línia que no convé abandonar.

				

Canvis i punts forts dels darrers 4 anys de gestió.
La proximitat i la voluntat d’estar al costat dels ajuntaments que han
necessitat el nostre suport, i la resolució de la problemàtica financera.
				
Quina valoració fa de l’estat actual de la conca del Besòs?
				
Positiva, tot i que la part de Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines
s’hauria d’obrir més a la ciutadania. Caldes de Montbui ha treballat molt
JAUME MAURI
durant els darrers 8 anys per fer-ho possible i avui ja té un gran recorregut
Representant subconca Riera de Caldes
per obrir la llera de la riera.
Cap a on ha d’anar el Consorci i la conca del Besòs?
La direcció marcada és la correcta: vetllar per la plena salut dels rius que custòdia. Els rius, rieres i torrents són
espais humits naturals imprescindibles per al medi ambient i per al benestar de les persones.
I la seva subconca?
Ha de completar l’accessibilitat a tot el seu recorregut i cal incidir en la neteja de llera per evitar problemes.
Vol afegir alguna cosa més?
Agrair la feina dels responsables del Consorci i dels seus treballadors.
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Tema de portada

Projecte per rehabilitar el Camí del Tenes:
de Sant Quirze Safaja a Montmeló

D’esquerra a dreta: Núria Banegas, regidora de Medi Ambient de Lliçà de Vall; Ignasi Simon, alcalde de Lliçà d’Amunt; Joaquim
Brustenga, alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana; Sergi Mingote, president Consorci, Joan Vila i Matabacas, vicepresident Consorci; Manel
Isnard, responsable de Medi Fluvial Consorci; Antoni Guil, alcalde de Montmeló, i Joan Vila i Massagué, alcalde de Bigues i Riells.

La seu del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs va acollir, el
passat 16 de març, la presentació del projecte que estan duent a terme els 8
municipis per on passa el Tenes, juntament amb el Consorci, per connectar
i millorar els 30,9 km de longitud del camí fluvial d’aquest riu.

E

l Tenes neix a Sant Quirze Safaja i transcorre per Sant Feliu
de Codines, Bigues i Riells, Santa
Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall, Parets del Vallès i
Montmeló, on té lloc el seu aiguabarreig amb el riu Besòs. Es tracta
d’un recorregut fàcil, amb poc desnivell (cota de 610 m a 60 m), ideal
per a vianants i ciclistes i, fins i tot,
apte per a discapacitats en alguns
dels seus trams, que combina tot-ú
artificial, asfalt i terreny natural.
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Dos punts a obrir
En aquests moments, el camí fluvial del riu Tenes està connectat i
habilitat en el 94,6% de tot el seu
recorregut. Només hi ha dos punts
on cal obrir pas, a Sant Feliu de Codines, on s’ha de passar per finca

privada, i a Parets del Vallès, on hi
ha un tram de 340 m desconnectat.
Els tràmits per solucionar el primer
està en vies de solució, i l’obertura
del segon és imminent, donat que
ja s’ha redactat i aprovat el projecte

que permetrà que, en uns mesos,
s’iniciïn les obres de rehabilitació
i restauració necessàries per permetre el pas.
Un cop s’habiliti aquest tram a la
part final de Parets, el camí arribarà

Camí fluvial

a Montmeló, on permetrà connectar amb els camins fluvials dels
rius Besòs (que arriba fins a mar),
Mogent i Congost.
A la resta de municipis, el projecte
contempla actuacions de millora
en determinats trams, per tal de
facilitar i adequar més el pas amb
l’objectiu de convertir-lo en un
recorregut apte per al lleure i la
pràctica esportiva, amb àrees de
descans habilitades per als vianants i la senyalització necessària.
Les obres seran finançades pel
Consorci, pels mateixos ajunta-

ments i per l’empresa Grifols, que
farà una aportació de 100.000 euros en quatre anys, tal com preveu
el conveni signat el passat mes de
novembre entre la farmacèutica i el
Consorci.
Punts d’interès durant el camí
Durant tot el seu recorregut, el camí
té molts punts d’interès natural,
patrimonial i paisatgístic, com són
l’entorn de Sant Miquel del Fai
(Cingles de Bertí), la bassa de Can
Dunyó (Lliçà d’Amunt), paisatges
forestal, agrícola i de ribera, i gran
diversitat de fauna
i flora. A més, permet la connexió
amb diferents rutes GR i PR (GR-5
Sitges-Canet de
Mar, GR-97 riu
Tordera-riu
Llobregat, GR- 177
ronda Moianès,
PR- C-10 Santa
Eulàlia de Ronçana i PR- C 32 i 34
Lliçà d’Amunt).

Km

MOGENT

30,3

Riera de Cànoves

13,4

Riera Vilamajor

7,2

CONGOST

37,8

TENES

30,9

RIERA DE CALDES

34,5

RIPOLL

24,5

BESÒS

18,3

TOTAL

196,9

Amb aquests quasi 31 km de
recorregut, els camins fluvials de
tota la conca sumen prop de 200
km (veure plànol i quadre superior).
Èxit del treball conjunt
Durant la presentació del projecte,
el president del Consorci, Sergi
Mingote, va agrair a tots els municipis el seu esforç per convertir
el camí del Tenes en un nou espai
natural per a la ciutadania: “Aquesta és una bona mostra de com el
treball conjunt i en equip sempre
dóna millors resultats”.
Per últim, el vicepresident del
Consorci, Joan Vila, va manifestar
la seva satisfacció amb el projecte
perquè “amb la recuperació dels
camins fluvials estem complint
amb un compromís històric,
tornant el riu al lloc que li toca
i apropant els entorns fluvials a
la ciutadania, i a més els estem
oferint salut, ja que tindran dins
els seus nuclis urbans espais
naturals on passejar i on fer les
conegudes rutes del colesterol
en companyia dels seus veïns”.
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Entrevista/Notícies

“El binomi sequera-inundació tornarà i cal que ens agafi preparats”

P

Els passats 18 i 19 de març, l’Auditori
Cosmocaixa va acollir el I Congrés
de l’Aigua a Catalunya, organitzat per
l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
Xavier Latorre, president d’aquesta
entitat, ens analitza les principals
conclusions extretes durant la trobada.
Entrevistem a Xavier Latorre
President de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA

S
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atisfets amb el I Congrés?
Molt, tant per haver pogut tirar
endavant aquest projecte, com
per com s’ha desenvolupat. Haver
aconseguit la implicació de tot el
sector de l’aigua i la participació
d’un planter de figures difícilment
superables avui a Catalunya, unit
al fet que 15 dies abans de la seva
celebració vam haver de tancar
les inscripcions, no pot generar en
nosaltres més que satisfacció.
Quines conclusions extreu?
En aquests moments, estem en fase
de redacció de les conclusions,
que superaran la cinquantena,
però, si hem de sintetitzar algunes,
serien aquestes: la manca de garantia de subministrament d’aigua,
la necessitat que la planificació
hidrològica tingui més en compte
els efectes del canvi climàtic, la
vigilància dels abocaments industrials i dels punts d’abocament
de les xarxes unitàries d’aigües
residuals, els cursos fluvials en
el teixit urbà, la necessitat que
el règim tarifari de la prestació
dels serveis del cicle de l’aigua
inclogui els costos ambientals i la
col·laboració públic-privada per al

finançament de la modernització
dels regadius. També cal que ens
plantegem aspectes fonamentals
com el fet que la reutilització de les
aigües regenerades no hauria de
comportar un sobrecost respecte
de les altres tarifes.
I pel que fa a les aigües residuals?
Crec que cal avançar en la sostenibilitat del binomi aigua-energia
mitjançant
l’optimització
del
consum energètic en les EDAR, incorporant, quan sigui possible, les
millors tècniques disponibles. Cal
reflexionar sobre el canvi conceptual de les EDAR: de simplement
plantes de tractament a centres
d’aprofitament de recursos. També
és necessari modificar el model
actual de gestió de tractament de
les aigües residuals mitjançant la
seva descentralització.
Medi fluvial i paisatge urbà...
Cal establir una mútua interrelació
entre la trama urbana i el riu, que
requereix un tractament específic,
tenint en compte les condicions
locals. Hem de ser capaços de
mantenir els condicionants hidràulics i considerar i potenciar
aspectes com el paisatgístic, el seu

El documental “25è Aniversari del Consorci”, premi ATLL de l’Aigua

ús com a espai verd, parc, etc.
Quin és el present de l’aigua a
Catalunya?
Des de 2008 vivim un període de
relativa tranquil·litat hidrològica,
la qual cosa ens pot portar a la
reflexió que el binomi pervers sequera-inundació ens té oblidats... I
res més lluny de la realitat! Els dos
components del binomi tornaran i
cal que ens agafi preparats.
I el futur?
Si som capaços de prendre ara les
mesures per evitar els problemes
del demà, el futur no hauria de
representar una preocupació. Ara
bé, serem capaços de veritat?
Hi haurà un segon congrés?
Naturalment, després de l’èxit del primer, ni el sector de l’aigua ni nosaltres
ens perdonarien la seva absència.
Dintre de dos anys, tindrem el II
Congrés de l’Aigua a Catalunya.
Vol afegir alguna cosa més?
Sí, l’expressió d’un desig: en el
món de l’aigua cal consensuar els
projectes de futur i els mètodes de
gestió, incloent-hi els econòmics.
Pensem que alguns dels litigis que
sobrevolen en el sector, no ens fan
cap favor com a país.

er la manera com “a través d’imatges d’arxiu i
dats. Posteriorment, a l’octubre, el canal Vallès Visió
actuals, i de diversos testimonis, narra i il·lusel va emetre amb motiu d’un programa especial
tra amb detall la transformació i la recuperació
dedicat als 25 anys del Consorci. A més de la versió
fluvial de la conca del Besòs en els últims anys”, el
original en català, ha estat traduït al castellà i l’anjurat dels I Premis Periodístics ATLL de l’Aigua va
glès. Actualment, aquest treball està penjat al web
atorgar un accèssit al reportatge “25è Aniversari del
del Consorci (dins l’apartat Besòs Visual).
Consorci”, que va recollir, de mans de la degana del
Els altres dos accèssits van ser per a les periodistes
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, la
Maya Castañer, de BTV, pel seu treball sobre la riera
periodista i responsable de Comunicació del Consorci,
de Fuirosos i els rius temporals de Catalunya, i Norián
Mercè Fernández. L’acte de lliurament, que va tenir
Muñoz, del Diari de Tarragona, per l’article “El día que
lloc a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
el agua ’buena’ llegó a Tarragona”. “¿Cuánta agua
va estar presidida pel
consumimos?”, de
director de l’Agència
la periodista Anabel
Catalana de l’Aigua
Herrera i publicat al
(ACA), Jordi Agustí,
Magazine de La Vanpel secretari de Medi
guardia, es va endur
Ambient i Sostenibiel primer premi.
litat de la Generalitat
Aquests guardons,
de Catalunya, Josep
impulsats per ATLL
Enric Llebot, per la
en col·laboració amb
degana Neus Bonet Foto de família dels I Premis periodístics ATLL de l’Aigua
l’ACA i el Departai pel director general d’ATLL, Alfredo Gutiérrez.
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i amb el suport del Col·legi de Periodistes
El reportatge guardonat
de Catalunya, neixen amb la voluntat de reconèixer
Aquest treball audiovisual, de 17 minuts de durada i
la tasca dels periodistes que contribueixen, a través
editat l’any 2013 per commemorar el 25è aniversari
dels seus treballs, al coneixement i la difusió de la
de la creació del Consorci, es va estrenar durant
importància de l’aigua en l’àmbit català, des del punt
l’acte central de celebració, davant uns 250 convide vista mediambiental, social, tecnològic i cultural.

L’Institut Hipàtia d’Alexandria apadrina el riu Tenes al seu pas per Lliçà d’Amunt

E

ls alumnes d’ESO de l’Institut
Hipàtia d’Alexandria de Lliçà
d’Amunt participen en el programa
de la Generalitat de Catalunya
“Apadrinem el Patrimoni” amb l’objectiu d’acostar el riu Tenes a la
comunitat educativa i al municipi.
L’acte simbòlic d’apadrinament va
tenir lloc el passat 13 de març du-

rant el qual es va plantar un freixe
com a símbol d’aquesta iniciativa.
L’apadrinament implica a totes les
àrees educatives (matemàtiques,
castellà, etc.) amb diferents projectes. Per aquest motiu, el Tenes ha
centrat enguany el certamen literari
de Sant Jordi que s’organitza des
de l’àrea de llengua anglesa.
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L’Urban River Lab de l’EDAR Montornès ja està en marxa

E

l passat mes de desembre va
entrar en funcionament l’Urban
River Lab (URL) instal·lat a l’estació
depuradora d’aigües residuals
(EDAR) Montornès del Vallès.
És una plataforma experimental a
l’aire lliure, formada per 18 canals
fluvials, de 12 m de llargària i 60
cm d’amplada, que volen simular
el comportament dels rius urbans
i que han estat dissenyats per
avaluar els efectes de les aigües
efluents de les depuradores sobre
els rius receptors, examinar els
mecanismes naturals que poden
contribuir a reduir aquests impactes
i proposar estratègies alternatives
de gestió ambiental dels recursos
hídrics que tenim. A més, s’han
creat 12 piscines que recreen aiguamolls que permetran fer proves
sobre aquests tractaments terciaris.
Tot i que aquest laboratori a
l’aire lliure permet multitud d’ex-

periments i assajos, en aquests
moments està dedicat a analitzar
com diferents plantes autòctones i
pròpies de ribera, com la boga, el
lliri o el jonc -molt utilitzades a les
restauracions fluvials de la conca
del Besòs-, poden contribuir a
retenir nutrients, com ara nitrogen i
fòsfor, de les aigües efluents de les
depuradores. Un grup d’estudiants
de diferents universitats europees
són els encarregats de seguir la
investigació i treure les conclusions. L’URL, nascut en el marc

Albert Solà, nou gerent del Consorci

D
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es de l’1 de gener d’enguany, Albert
Solà és el nou gerent del Consorci. Enginyer tècnic agrícola, Solà està vinculat a
aquest organisme des de l’any 1991, on ha
desenvolupat diferents càrrecs i funcions.
Va ser el primer inspector d’abocaments i
va posar en marxa el departament de control d’abocaments i altres
empreses del Consorci, com Drenatges Urbans del Besòs. Des
de l’any 2000, havia estat gerent de CCB Serveis Mediambientals
(Societat Mercantil de capital públic, constituïda l’any 1994 pel Consorci). És membre de la WEF (Water Environment Federation) i de
la AEM (Asociación Española de Mantenimiento), i és representant
del Consorci a l’AEAS ( Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento).

del projecte europeu de recerca
INTERFACES (Marie Curie Actions
Initial Training Networks ITN de la
Unió Europea), ha estat promogut
pel Departament d’Ecologia de
la Universitat de Barcelona (UB),
el Centre d’Estudis Avançats de
Blanes (CEAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) i Naturalea-Conservació SL,
amb la col·laboració del Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs, l’Ajuntament de Montornès
del Vallès i el projecte Cleanleach.

Grifols signa un conveni de col·laboració amb el Consorci

L

’acord té una durada de quatre anys, de 2014 a 2018, durant els quals Grifols realitzarà anualment una
aportació econòmica de 26.500 euros que es destinaran a dos projectes de millora fluvial: la rehabilitació
del camí fluvial del riu Tenes i l’estudi del retorn de la llúdriga. Durant la
signatura, que va tenir lloc el passat mes de novembre, Carlos Roura,
vicepresident de la Divisió Industrial de Grifols, va explicar que “estem molt compromesos amb l’entorn on duem a terme la nostra
activitat”. De fet, la farmacèutica disposa d’un espai protegit per a la
conservació de la biodiversitat de fauna i flora a la seva planta de Nord
Carolina (EUA). Al polígon industrial de Parets del Vallès, Grifols no
disposa d’un espai natural propi, però “aquest conveni ens dóna la
possibilitat de contribuir a la millora del nostre entorn fluvial, que
ha de gaudir la ciutadania en el seu conjunt”, va precisar Roura.

Carlos Roura i Sergi Mingote durant
la signatura del conveni.

La Fundación BBVA finança una investigació a la riera de Cànoves

L

Hàbitats continua amb la
restauració del Congost

A

ssociació Hàbitats està duent
a terme la restauració del tram
del riu Congost que transcorre per
Canovelles, en el marge dret, i per
Les Franqueses del Vallès i Granollers, a riba esquerra. L’objectiu és
restaurar la qualitat i la connectivitat ecològica dels hàbitats fluvials
autòctons potenciant la fauna local
a través de la participació social,
el voluntariat i la custòdia del territori. Per a determinats treballs es
comptarà amb professionals de la
bioenginyeria.

a investigadora del departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, Marta Tobella, amb el suport i la
col·laboració del CSIC-CEAB (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Centre d’Estudis Avançats
de Blanes), Naturalea, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús i el Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs, ha aconseguit una ajuda de la Fundación BBVA per dur a terme el ‘Projecte pilot de restauració
per pal·liar els efectes de l’abocament de les EDAR’s en rius intermitents (RestauraRío)’. L’estudi pretén
conèixer com es pot arribar a mitigar l’efecte de les aigües efluents de les depuradores al riu. Per aquest motiu,
la investigació, amb 3 anys de durada, es realitzarà en un tram d’uns 300 m de la riera de Cànoves, just on té
lloc la sortida de l’aigua efluent de l’EDAR Cànoves i amb un entorn de bosc de ribera d’uns 6.000 m2.

La vida a la Conca del Besòs...
Bagra (Squalius laietanus)
Característiques i curiositats
La bagra arriba a mesurar 50 cm. Té el cap gran i una coloració platejada, amb les aletes més fosques. A vegades, l’aleta
anal i les pelvianes adquireixen un color vermellós. El peduncle
caudal és llarg i estret.
Pel que fa a la seva dieta preferent, la bagra captura invertebrats i altres peixos.
Viu a trams fluvials d’aigües calmes. És una espècie pelàgica:
no viu al fons sinó a la columna d’aigua. A mesura que envelleixen, les bagres, es fan més solitàries. La trobem als trams
mitjans dels rius, a sectors de cabal important i tria els fons
pedregosos per fer la posta.
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Riu Tenes (Bigues i Riells)
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